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Giurgiu, 28 ianuarie 2014 
 
 
 

A fost finalizată implementarea contractului  
Servicii de elaborare caiet de sarcini, inclusiv specificaţii tehnice 

pentru achiziţia publică pentru 4 (patru) nave colectoare 
multifuncţionale de acelaşi tip şi 1 (una) bucată motor de schimb 

identic cu motorul din dotarea navei colectoare multifuncţionale şi 
servicii generale de consultanţă pe durata procedurilor de achiziţie 
publică inclusiv servicii de evaluarea ofertelor în calitate de expert 

cooptat, în cadrul procedurii pentru care prestatorul a întocmit 
caietul de sarcini aferent proiectului „Sistem de preluare şi 

prelucrare reziduuri de la nave şi intervenţie în caz de poluare pe 
sectorul Dunării administrat de CN APDF SA Giurgiu” 

 
 
În data de 01.10.2012 Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA 
Giurgiu (CN APDF SA Giurgiu) a finalizat implementarea contractului Servicii de elaborare 
caiet de sarcini, inclusiv specificaţii tehnice pentru achiziţia publică pentru 4 (patru) 
nave colectoare multifuncţionale de acelaşi tip şi 1 (una) bucată motor de schimb 
identic cu motorul din dotarea navei colectoare multifuncţionale şi servicii generale de 
consultanţă pe durata procedurilor de achiziţie publică inclusiv servicii de evaluarea 
ofertelor în calitate de expert cooptat, în cadrul procedurii pentru care prestatorul a 
întocmit caietul de sarcini aferent proiectului „Sistem de preluare şi prelucrare 
reziduuri de la nave şi intervenţie în caz de poluare pe sectorul Dunării administrat de 
CN APDF SA Giurgiu, care a fost semnat în data de 22 februarie 2012 cu SC EUROCAREER 
JOB SRL Galaţi. 
 
Serviciile prestate au constat în: 
  

- elaborarea caietului de sarcini şi a specificaţiilor tehnice pentru achiziţia publică 
pentru 4 (patru) nave colectoare multifuncţionale de acelaşi tip şi 1 (una) bucată 
motor de schimb identic cu motorul din dotarea navei colectoare multifuncţionale;  

- servicii generale de consultanţă pe durata procedurii de achiziţie publică pentru 4 
(patru) nave colectoare multifuncţionale de acelaşi tip şi 1 (una) bucată motor de 
schimb identic cu motorul din dotarea navei colectoare multifuncţionale; 
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- servicii de evaluarea ofertelor în calitate de expert cooptat, în cadrul procedurii 
pentru care prestatorul a întocmit caietul de sarcini, până la data de atribuire a 
contractului; 

- elaborează raportul final privind serviciile de consultanţă prestate pe durata   
procedurii de achiziţie publică pentru 4 (patru) nave colectoare multifuncţionale 
de acelaşi tip şi 1 (una) bucată motor de schimb; 

- răspunde la clarificările solicitate de ofertanţi cu privire la prescripţiile din caietul 
de sarcini şi specificaţiile tehnice întocmite de prestator; 

- întocmeşte raportul de specialitate elaborat cu privire la aspectele tehnice, 
financiare sau juridice asupra cărora îşi exprimă punctul de vedere, pe baza 
expertizei pe care o deţine în calitate de expert cooptat în cadrul comisiei de 
evaluare; 

 
Contractul este finanţat prin Axa Prioritară 3 – “Modernizarea sectorului de transport în 
scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor”, 
Domeniul Major de Intervenţie 3.3 – “Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor 
asupra mediului”.  
 
Valoarea contractului este de 23.312 lei (inclusiv TVA), plăţile efectuate fiind in valoare 
de 13.370,56 lei reprezentând contribuţia Uniunii Europene prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională din Programul Operaţional Sectorial Transport 2007 – 2013, restul 
sumei de 9.941,44 lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat.  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persoane de contact: 
Niculae Madin – Coordonator Unitatea de Implementare a Proiectului, telefon: 0246/213003, e-mail: proiecte@apdf.ro; 
Denisa Popazu – Responsabil publicitate, telefon: 0246/213003, e-mail: proiecte@apdf.ro; 
 


